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انقالب و فاز “قاطعيت” سپاه 
سینا پدرام

بنا بر اخبار، همزمان با آغاز موج تازه ای از اعتصابات 
سراسری، سپاه پاسداران با صدور بیانیه ای معترضان 
را به برخورد “قاطعانه و مقتدرانه” از سوی نیروهای 
امنیتی، اطالعاتی، انتظامی و بسیج جمهوری اسالمی 
تهدید کرد. بر اساس این بیانیه که روز دوشنبه منتشر 
شد، سپاه پاسداران تهدید کرده است که این نیروها 
در برخورد با معترضان “درنگ و مماشات” نخواهند 

کرد.

عجب! معنی مماشات را فهمیدیم. نزدیك  به سه 



ماه است که به کشتار و اعدام و حبس معترضین 
مشغولند و اسمش را مماشات گذاشته اند. ولی این 
دستپاچگی و بی رمقی وحوش سپاه پاسداران از کجا 
نشأت میگیرد؟ درست یك ماه پیش نیز مردم را 
با حشدالشعبی و اوباش جیره خوار حزب اهلل لبنان 
تهدید کردند. معلوم شد که حزِب “اهلل” که سهل 
است، خود “اهلل” هم توان مقابله با انقالب مردم ایران 

را ندارد. 
اعتصاب عمومی امروز و دو روز آینده جواب دندان 
شكنی به این پخمه های سیاسی و نظامی است و نشان 
میدهد که طبل حضرات توخالیست و فقط “قمپز” در 

میكنند.
 

درهم  از  نشان  خبرها  سرتیتر  به  کوتاه  نظر  یك 



ریختگی حكومت و دم و دستگاه قضایی و سرکوب 
این جانیان دارد. تعطیل بازار در کالن شهرهای ایران، 
اعتصاب کامیون داران و رانندگان، اعتصابهای بالنده 
شبانه،  اعتراضات  دانشجویی،  اعتصابات  کارگری، 
فاز  را وارد  فاطمه کماندوها  دیوارنویسی هایی که 
“دیوارشویی” کرده، انحالل گشت ارشاد و تكذیب 
آن و سكوت خبری بعد از آن و وعده رونمایی از 
یك مدل دیگر از گشت “اخالقی”،  اعتراف حداد 
عادل به اشتباه در زاهدان، سقوط بازار بورس تهران 
و کمبود ارزاق و توقف سفارش برنج و چای از هند 
به خاطر سقوط تقاضا، و از همه مهمتر کشیده شدن 
اعتراضات به دبیرستانها و حتی دبستانها  فقط گوشه 
کوچكی است از رویدادهای هر روزه ایران در بكی 

دو هفته گذشته.



 
با این وجود “براداران قاچاقچی”، مواد روان گردان 
در صفوف خود پخش میكنند تا “قوت قلبشان” باشد.

به هر رو برای هر ناظر بیرونی نیز کامال عیان است 
که مكانیسم و دینامیسم خودپویای انقالب به عنوان 
آچمز  فاز  وارد  را  اسالمی  رژیم  عینی،  پدیده  یك 

کرده است.
 

پس از این دوره ما شاهد شتاب هر بیشتر عروج گروه 
های مردمی به دور انقالب خواهیم بود. خالقیتها و 
تعیین زمین بازی در اختیار انقالبیون خواهد بود و 
تنها کاری که از دست رژیم اسالمی بر میاید، عكس 
العمل نشان دادن به این ابتكارات توده ای است و 
بس. خشونت رژیم خرمن خشم مردم را افروخته تر 



خواهد کرد و عقب نشینی رژیم، عظم مردم را در 
سرنگونی آن جزم تر.

 
وا  را  انقالب است که “سیاست مداران”   این هنر 
میدارد در بین تهدید و تكذیب  شب را روز کنند و 
“سپاهیان” را مجبور میكند که “پلیتیك” بزنند. بعد 

از این همه قمپز، دوباره کوه موش میزاید. 
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جانيان اسالمی و 
آرزوی بازگرداندن حجاب

سیاوش آذری

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  جاللی،  حسین 
اطمینان وعده داد  با  اسالمی، روز سه شنبه  شورای 
که “روسری ها یكی دو هفته دیگر به سر زنان برمی 
گردد”. این ادعای ایشان در حالی بیان می شود که 
“تعطیلی  پیش دادستان کل کشور مدعی  سه روز 
گشت ارشاد” شده بود. البته جاللی بالفاصله اضافه 
کرد که تحمیل حجاب اجباری با روش هایی غیر 
از گشت ارشاد هم میسر خواهد بود و با استفاده از 
دوربینها و هوش مصنوعی هویت “متخلفین” شناسایی 



شده و جریمه خواهند گشت.

این ضد و نقیض گوییها و افاضات ابلهانه نمایندگان 
و  عجز  عمق  نشانه  رژیم  درشت  و  ریز  سران  و 
سردرگمی و تشتت در صفوف آنان در مقابل انقالب 
تنها سمبل  نه  است. حجاب  آزادی”  زندگی،  “زن، 
حكومت اسالمی که ستون فقرات آن است. حذف 
جمهوری  اسالمی.  جمهوری  سقوط  یعنی  حجاب 
اسالمی بدون حجاب، جمهوری اسالمی بدون اسالم 
و بنابراین پدیده ای متناقض و غیر ممكن است. این 
واقعیت را همین جاللی ابله در ادامه سخنان خویش 
چنین بیان میكند: “امروز عفاف و حجاب پرچم ماست 
و سقوط عفاف و حجاب یعنی سقوط پرچم اسالمی. 
امروز اگر پوشش اسالمی در ایران حذف شود، انگار 



جمهوری اسالمی حذف شده است.”

با  بعضا  تا  میكند  تالش  مذبوحانه  اکنون  رژیم 
“مالیمت” و بعضا با تهدید و ارعاب موج انقالب را 
مهار کرده و به عقب براند. این همان رژیمی است که 
چهل و سه سال تمام با سبعیتی غیر قابل توصیف به 
سرکوب، زندان، شكنجه و اعدام مخالفین و منتقدین 
خود پرداخته و با زور پونز، اسید و سرنیزه گشت 
ارشاد و بسیج حجاب را بر زنان تحمیل کرده. این 
همان حكومتی است که در انقالب جاری صدها تن 
از انقالبیون را به قتل رسانده و بیش از پانزده هزار 
نفر از آنان را به اسارت خود در آورده است. اما با 
این وجود نه قادر به وادار کردن مردم به تمكین شده 
و نه موفق به عقب راندن انقالب. این رجزخوانی ها 



هم نه از موضع قدرت که از موضع ضعف و نشانه 
واهمه از سقوط قریب الوقوع رژیم اسالمی است.

انقالب “زن، زندگی، آزادی” با قدرت تمام به پیش 
می تازد. باید صفوف انقالب را منسجم تر و پرچم نه 
به حجاب اجباری، نه به فرودستی زن، نه به کلیت 
رژیم اسالمی و خواست جامعه ای انسانی و دنیایی 
بهتر را برافراشته تر نمود. انقالب در آستانه پیروزی 
اسالمی  جانیان  است.  سقوط  سراشیب  در  رژیم  و 
آرزوی باز گرداندن حجاب را با خود و کل رژیمشان 

به گور خواهند برد.
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خاتمی و طنين زن زندگی آزادی!
کاظم نیكخواه

پیام محمد خاتمی بمناسبت 1۶ آذرنكات قابل تاملی 
دارد. او میگوید “با وجود درد و داغی که از خونهای 
ریخته شده و آسیب هائی که مردم در عرصه های 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به خصوص اخالقی دیده 
و می بینند، بر دل داریم، جای خوشوقتی است که پس 
از انفعال تحمیل شده بر دانشگاه، اینك شاهد حضور 
و ابراز وجود دانشجویان در جریان های اخیر هستیم 
و خوشوقتی بیشتر اینكه همدلی و هم سخنی بخش 

مهمی از استادان را با دانشجویان می بینیم”.

او ادامه میدهد “اینك که جامعه با شعار زیبای زن 



بهتر  آینده  به سوی  را  زندگی آزادی حرکت خود 
نشان می دهد، بگونه ای کم سابقه و شاید بی سابقه 
فرهیختگان، استادان، نخبگان و دانشجویان را در اصل 
حرکت حاضر می بینی”. و بعد به حاکمین چنین توصیه 
میكند “به مسئوالن توصیه می کنم که این حضور را 
قدر بدانند و بجای برخورد ناروا با آن، دست یاری به 
سوی آنان دراز کنند و با کمك آنان وجوه ناصواب 
حكمرانی را بدرستی بشناسند و پیش از آنكه دیر شود 

به سوی حكمرانی خوب حرکت کنند”.

این نوع تمجید از آنچه حكومت آنرا اغتشاش و افساد 
فی االرض میخواند، آنهم از جانب کسی که تا کنون 
یك کلمه علیه حكومت و سرکوبهایش نگفته، بیش 
از آنكه ناشی از جسارت خاتمی باشد، بیانگر حال 



زار حكومت و وحشت مرگ در خیمه حاکمین است.  
خاتمی در واقع رو به مردم میگوید من با حرکت شما 
همراه هستم و با سرنگونی  جمهوری اسالمی حساب 
مرا از خامنه ای و بقیه حاکمین جدا کنید. رو به خامنه 
ای هم به زبان بی زبانی میگوید حاضرم کمك کنم 

که از این وضعیت به کمك هم عبور کنیم.  

اما دو مشكل الینحل وجود دارد. مشكل خاتمی اینست 
که یك مهره سوخته است  و مشكل حكومت اینست 
که مهره نسوخته ای ندارد. مردم کل نظام را نشانه 

رفته اند و قصد کوتاه آمدن ندارند. 
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۱۵ آذر: اعتصابات و اعتراضات 
در سراسر کشور
 خالصه اطالعیه

 حزب کمونیست کارگری ایران

1۵ آذر: روز اعتصابات قدرتمند و سراسری کسبه 
و معلمان و کارگران و دانشجویان

سیمان  اصفهان،  آهن  ذوب  کارگران  اعتصابات 
پتروشیمی  شهر،  سپاهان  سنتر  سیتی  دیزیچه، 

تهران   اتوبوسرانی مشهد، داروگر  سنندج، 

روزه سراسری  اعتراضات سه  از  روز  دومین  در 
علیه جمهوری اسالمی، اعتصابات در تمام استانها 



جاری است. در کنار اعتصاب سراسری کسبه و 
بازار، کارگران در مراکز مختلفی در حال اعتصاب 
سپاهان  سیمان  سنندج،  پتروشیمی  در  هستند. 
در  کارگران  شهر  سپاهان  سنتر  سیتی  دیزیچه، 
حال اعتصاب هستند. یك خبر مهم این است که 
در این روز چند هزار کارگر ذوب آهن اصفهان 
نیز دست به اعتصاب زده اند. همچنین کارگران 
مشهد  در  کردند.  تجمع  امروز  تهران  داروگر 
رانندگان اتوبوسهای شهری نیز به اعتصاب پیوسته 
اند. بنا بر گزارشات کارکنان سیمان سپاهان نیز 
رانندگان  اعتصاب  اند.    زده  اعتصاب  به  دست 

کامیون نیز در استانهای متعددی ادامه دارد. 
و  تهران  بزرگ  بازار  تاکنونی  خبرهای  بر  بنا 
فروشگاهها در مناطق مختلفی چون بازار زرگرها، 



حمام  کوچه  رضا، سهروردی،  پاساژ  قدس،  شهر 
در  و  تهرانسر  زار،  الله  و  نارمك  اکباتان،  چال، 
اعتصابند.  در  روز  دومین  برای  مختلف  شهرهای 
در  کامل  بطور  بازار  شهرها  از  بسیاری  در 
اعتصاب است. گزارشات منتشر شده تاکنونی از 
دارد:  حكایت  شهرها  این  در  اعتصاب  از  جمله 
تهران، بجنورد، مشهد، بروجن، مرودشت، شیراز، 
اصفهان، نجف آباد، شاهین شهر، زرین شهر، سقز، 
نوبهار کرمانشاه، جوانرود،  روانسر،  مریوان،  بانه، 
اشنویه،  دهگالن،  قروه،  سنندج،  دیواندره،  پاوه، 
زنجان،  ابهر،  اردبیل،  تبریز،  کامیاران،  مهاباد، 
ارومیه، چابهار، نوبندیان، بازارچه مرزی، بوشهر، 
الهیجان،  بندرانزلی،  همدان،  بندرعباس،  ایذه، 
ساری، رشت، اسالم آبادغرب )شاباد(، کرمانشاه، 



جوانرود، کرند غرب، حاجی آباد، اراک، کوزران، 
کرمان، شهربابك، ایالم، هفشجان، یزد، یاسوج. 
امروز دانشگاهها در اعتصاب هستند و دانشجویان 
دانشكده محیط  و حرفه ای سنندج،  فنی  دانشگاه 
دانشگاه  سنندج،  دخترانه  فنی  دانشگاه  زیست، 
خوراسگان، دانشگاههای آزاد نجف آباد و تبریز 
طباطبایی  عالمه  و  شمال  تهران  و  شهر  خمینی  و 
خبر اعتصاب خود را رسانه ای کردند. در دانشگاه 
عالمه دانشجویان تعلیقی خواهان ورود به دانشگاه 
در  بود.  شده  بسته  دانشگاه  درب های  اما  شدند 
دانشگاه  داخل  در  دانشجویان  آنها  از  حمایت 
برخاستند.  تعلیقی  دانشجویان  از  حمایت  به 
مقابل  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان 
ساختمان  در  دانشجویان  اسالمی  انجمن  دفتر 



برق  دانشكده  دانشجویان  شدند.  جمع  سینا  ابن 
دانشگاه خواجه نصیر نیز تجمع کردند و شعارهای 
تشكلهای  هماهنگی  شورای  دادند.  سر  اعتراضی 
صنفی فرهنگیان از اعتراضات سه روزه چهاردهم 
در  است.  کرده  حمایت  اعالم  آذر  شانزدهم  تا 
بسیاری از مدارس دانش آموزان به مدرسه نرفته 
کامل  بطور  مدارس  سنندج  در  جمله  از  و  اند 
تجمعات  اخبار  جاها  بسیاری  در  هستند.  تعطیل 
در  است.  شده  خبری  آموزان  دانش  اعتراضی 
مدرسه ای در تهران دانش آموزان تجمع کرده 

و ترانه “برای” را همخوانی کردند.
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ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com journalfarsi.com


